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Ziua Mondială de evangheliZare

ORICINE POATE AJUNGE LA CINEVA – 

ÎMPREUNĂ PUTEM SĂ AJUNGEM LA TOATĂ LUMEA

În această zi milioane de creştini vestesc 
Evanghelia împreună. 

Fii parte din ea.

IMPLICĂ-TE

PE 28 MAI 

2016

o zi  |  28 Mai 2016 
o lume  |  200 NAŢIUNI 

un mesaj  |  ISUS HRISTOS



În Ziua Mondială de Evanghelizare 

milioane de creştini din întreaga lume 

s-au implicat şi au reuşit să vestească 

Evanghelia cu nenumăraţi oameni. 

Mai mult de 38 de milioane de 

broşuri au fost distribuite. Sute de 

mii de oameni au luat decizia de a-L 

urma pe Isus Hristos. Multe biserici 

şi organizaţii au lucrat împreună 

pentru a face această zi un mare 

succes.

În Brazilia 30.000 de biserici 
cu aproximativ 3 milioane 

creştinii au împărtăşit în mod 
activ credinţa lor.

Numerele sunt derivate din rapoartele de la 
partenerii noștri din întreaga lume.

Vizitează site-ul nostru pentru mai multe mărturii, mai multe idei  despre cum să 
împărtăşesti Evanghelia, beneficiază de formare şi trimite-ne raportul tau. 

•	 Milioane	de	creştini	au	vestit	Evanghelia	pentru	prima	oară	în	viaţa	lor	şi	continuă	acest	lucru	din	acea	Zi	Mondială	de	Evanghelizare.	•	 În	Mexico	City,	45	de	membri	ai	unei	biserici	au	ieşit	pentru	a	vesti	Evanghelia,	jumătate	din	ei	au	făcut	acest	lucru	pentru	prima	oară;	ca	urmare	198	de	persoane	L-au	acceptat	pe	Hristos	în	inimile	lor.
•	 După	ce	în	2013	s-a	ajuns	în	această	zi	la	5,4	milioane	de	case	in	Nepal	cu	Evanghelia,	în	2014	au	lucrat	din	nou	împreună	6.400	de	biserici	în	unitate	pentru	a	ajunge	la	întreaga	naţiune.	76.000	de	noi	membri	ai	bisericii!•	 Pe	lângă	evanghelizarea	personală,	au	fost	evanghelizări	şi	muzică	pe	străzi,	vizite	sociale	în	spitale,	închisori,	case	de	bătrâni,	case	de	copii,	etc.

10 milioane de oameni din Nepal au primit 
Vestea Bună, toate casele au fost vizitate!

Împărtăşind Evanghelia cu prietenii acasă.

În Republica Dominicană, 2.545 
Biserici şi 102.900 creştini au vestit 
Evanghelia la 1 milion de 
oameni. Ulterior 20.000 
au urmat un curs biblic.



Este	simplu!	
Fiecare	creştin	se	poate	implica.	Toţi	suntem	
chemaţi	să	mărturisim	şi	să	dăruim.	Oricine	
poate	mărturisi	 despre	 Dumnezeu	 în	 felul	
său.	Este	nevoie	doar	de	dorinţa	de	a	merge.

Este	un	început	important!	
Aproximativ	 90%	 din	 membrii	 bisericii	
nu	 vestesc	 Evanghelia	 în	 mod	 regulat.	
Ziua	 Mondială	 de	 Evanghelizare	 ar	
putea	 fi	 începutul	 unui	 stil	 de	 viaţă	 de	
evanghelizare	 pentru	 mulţi	 credincioşi;	
pentru	a-L	mărturisi	despre	Isus	în	fiecare	zi,	
săptămână	sau	lună.

Dezvoltă-ţi	ideile	
Probabil	 că	 ai	 deja	 o	 idee	 cum	 să	 vesteşti	
Evanghelia	în	această	zi.	Iată	câteva	sugestii	
practice,	ceea	ce	ai	putea	face:

• Unu la Unu – Invită	pe	cineva	la	o	cafea	
şi	spune-i	despre	Isus.

• În	grupuri	mici	 -	 Întâlniţi-vă	 în	biserică 

şi	 împărţiţi-vă	 în	 echipe	 mici.	 Apoi	
mergeţi	la	oameni	acolo	unde	sunt	ei	-	
pe	străzi,	în	pieţe,	parcuri,	etc.

•	 Grijă	 şi	 dăruire-	 Fă	 ceva	 bun	 pentru	
cei	 nevoiaşi	 din	 spitale,	 închisori,	
case	 de	 bătrâni,	 case	 de	 copii,	 etc.,	 şi	
transmite-le	Vestea	Bună.

•	 Mergi	 în	 zona	 ta,	 din	 casă	 în	 casă.	
Vesteşte	 Evanghelia	 în	 transportul	
public,	 lucrând	 în	 unitate	 cu	 alte	
biserici.

•	 Mai	 multe	 idei	 -	 concerte,	 întâlniri	 în	
aer	 liber,	 flash	mob,	 bannere,	 împarte	
broşuri,	 postează	 pe	 Facebook	 despre	
Isus,	etc.

 
Date	Importante

Într-o	duminică	anterioară:	Distribuie	vizi-
unea	şi	învaţă	biserica	ta	cum	să	vestească	
Evanghelia.	Rugaţi-va	împreună	pentru	
data	de	28	mai.

Sâmbătă,	28	mai	2016:	Fiecare	creştin	
vesteşte	Evanghelia	pentru	a	ajunge	
la	cel	puţin	o	persoană.	Tot	felul	de	
evanghelizări	individuale	şi	comune.

Duminică,	29	mai	2016:	După	un	serviciu	
scurt,	mergeţi	toţi	împreună	pentru	a	vesti	
Evanghelia.	Încheiaţi	cu	mărturii.

În	fiecare	lună:	Continuaţi	cu	evanghelizări	
lunare	sau	săptămânale	in	biserică.

Întreaga 
Biserică merge 
- la o lume 
pierdută!

Orice	 organizaţie	 misionară	 şi	
biserică	se	pot	alătura	când	milioane	
de	 creştini	 sunt	 mobilizaţi	 să	 iasă	 şi	
să	ajungă	la	oameni	cu	Evanghelia.

E	recolta	ta!	

Scopul	 Zilei	 Mondiale	 de	 Evanghelizare	

este	 ca	 fiecare	 creştin	 să	 devină	 un	

martor	şi	să	ajungă	 la	alţii	cu	Evanghelia,	

integrând	noi	credincioşi	în	biserică.

O r i c i n e  p o a t e  a j u n g e  l a  c i n e v a  –  î m p r e u n ă  p u t e m  s ă  a j u n g e m  l a  t o a t ă  l u m e a !

În Camerun 2.000 
de  biserici au luc-
rat împreună şi au 

împărţit 2 milioane 
de broşuri. În Nige-
ria 35.000 au fost 
instruiţi şi au mers 
să mărturisească 

despre Isus.

•	 Milioane	de	creştini	au	vestit	Evanghelia	pentru	prima	oară	în	viaţa	lor	şi	continuă	acest	lucru	din	acea	Zi	Mondială	de	Evanghelizare.	•	 În	Mexico	City,	45	de	membri	ai	unei	biserici	au	ieşit	pentru	a	vesti	Evanghelia,	jumătate	din	ei	au	făcut	acest	lucru	pentru	prima	oară;	ca	urmare	198	de	persoane	L-au	acceptat	pe	Hristos	în	inimile	lor.
•	 După	ce	în	2013	s-a	ajuns	în	această	zi	la	5,4	milioane	de	case	in	Nepal	cu	Evanghelia,	în	2014	au	lucrat	din	nou	împreună	6.400	de	biserici	în	unitate	pentru	a	ajunge	la	întreaga	naţiune.	76.000	de	noi	membri	ai	bisericii!•	 Pe	lângă	evanghelizarea	personală,	au	fost	evanghelizări	şi	muzică	pe	străzi,	vizite	sociale	în	spitale,	închisori,	case	de	bătrâni,	case	de	copii,	etc.

Împărtăşind Evanghelia cu prietenii acasă.



«Un lucru interesant desp-
re această zi este faptul că 
aduce creştinii de pretutindeni 
împreună pentru a vesti Evan-
ghelia în lume. Împreună putem să 
transmitem speranţa şi dragostea.»

 Geoff Tunnicliffe
Director World Evangelical Alliance

Contact:
info@globaloutreachday.com 

www.globaloutreachday.com

Biroul din Frankfurt
Tel  +49 6035 - 96 88 78 - 7

Biroul din Berlin
Tel +49 30 - 499 874 - 60

Biroul din Interlaken   
Tel +41 33 - 533 - 777 - 7

Parteneri 

• Alianţa Evanghelică Mondială 

• Tineri Pentru Misiune 

• Fiecare Casă pentru Hristos 

• Campus Cruciadă pentru Hristos 

• E.A. ADEBOYE (RCCG) 

• Explozia Evanghelizării (EE) 

• Reinhard Bonnke (CfaN) 

• Ziua Mondială de Rugăciune 

• Comuniunea bărbaţilor de 

afaceri 

• Misiunea America

• şi multe alte biserici şi organizaţii

Viziunea Zi le i  Mondiale de Evanghel izare es te de a mo-

bi l iza creş t in i i  d in pes te 200 de naţ iuni  să ves tească 

Evanghel ia or icui ,  or iunde -  pe s t răzi ,  la vecini  . . . 

Aces t  lucru nu poate f i  real izat  de o s ingură persoană sau de către o 

s ingură organizaţ ie,  c i  numai pr in în t regul  t rup global al  lu i  Hr is tos . 

Cine?   F iecare credincios I  F iecare biser ică I  Şi  TU

Cum?   Folos ind cel  mai ef ic ient  mod -  în funcţ ie de talente -

le ta le,  regiunea ş i  opor tuni tăţ i le ta le -  pentru a ves t i  Evanghel ia oameni lor. 

Ca pregăt i re,  încurajăm pas tor i i  ş i  l ider i i  să se roage ş i  să înveţe biser ica lor 

cum să ves tească Evanghel ia.  Pe s i te -u l  nos tru,  găsi ţ i  mater iale de formare de 

ajutor.  Pe 28 mai ,  poţ i  să faci  di fer i te evanghel izăr i  ş i ,  de asemenea, să lu - rezi 

împreună cu al te biser ic i .  Duminică,  pe 29 mai ,  ai  putea da f iecărui  mem-bru al 

biser ic i i  după ser v ic iu unul  (sau mai mul te)  t ractate cu Evanghel ia,  ca un ajutor 

pentru a evanghel iza cel  puţ in o persoană. După Ziua Mondială de Evanghel iza-

re,  cont inuă să faci  evanghel izăr i  împreună, săptămânal sau lunar. 

F i i  par te la aceas tă evanghel izare la nivel  mondial!

  Werner Nachtigal, International President

www.GlobalOutreachDay. com

«Ziua Mondială de Evanghelizare 
este o viziune de la Dumnezeu. 
Împărtăşesc această viziune, astfel 
încât Evanghelia să ajungă la fie-
care naţiune.»

Loren Cunningham
Founder of YWAM 

«Ce zi minunată va fi, acea zi când 
Evanghelia va fi vestită în întreaga lume 
din continent în continent - câştigând 
mulţimi pentru Isus Hristos de ordinul 
milioanelor »

Reinhard Bonnke
Founder of Christ for all Nations

«Vreau să vă încurajez să ieşiţi 
cu toată vigoarea! Suntem sută 
la sută implicaţi în asta.»

Pastor E.A. Adeboye 
RCCG. Nigeria

«Ziua Mondială de Evanghe-
lizare este un mod minunat de 
a încuraja oamenii să înceapă 
împărtăşirea credinţei lor!»

Steve Douglass 
Director Campus for Christ

«Du-te, păşeşte prin credinţă. Fă 
ceva ce n-ai mai făcut până acum!»

Nick Vujicic
Life without limbs

Vizitează site-ul nostru pentru mai multe mărturii, mai multe idei despre cum să 
împărtăşesc Evanghelia, beneficiază de formare şi trimite-ne raportul tau.

28 MAI 2016
 Fiecare ultima sâmbătă din luna Mai


